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A feladatok megoldását a válaszlapon a megfelelő helyre tett X-szel jelöljétek! 
Előfordulhat, hogy egy feladatban több válasz is helyes. 
1. A helyesen írt szavak kezdőbetűiből (az előfordulás sorrendjében) egy újabb 

szó olvasható össze. Milyen szófajú lehet ez a szó? 
 dínom-dánom, többtucatnyi, útikalauz, orvadász, lopódzik, röhelyes, túristaút 

(A)  igenév (B)  igekötő (C)  névutó 
(D)  ige (E)  határozószó 

2. Mely betűcsoportokból lehet az összes betű felhasználásával egy daktilusnak 
megfelelő állatnevet kirakni? A kezdőbetűk a helyükön maradtak. 
(A)  APLONIT (B)  DÉERNVE (C)  OTARGISZ 
(D)  PÁNILEK (E)  DERROMDÁ 

3. Jelöljétek meg a határozós alárendelő összetett szavakat!   
(A)  matrózkék (B)  nagyravágyó (C)  újjászületés 
(D)  egészségügy (E)  hadseregparancsnok 

4. Milyen mássalhangzótörvényekre van példa az előző feladat öt szavában? 
(A)  részleges hasonulás (B)  mássalhangzó-kiesés 
(C)  összeolvadás (D)  írásban jelölt teljes hasonulás 
(E)  mássalhangzó-rövidülés 

5. Szemezgetés a világirodalomból. Jelöljétek meg az igaz állításokat! 
(A)  Akakij Akakijevics egy moszkvai kishivatalnok. 
(B)  A romlás virágai című kötetben fontos szerepet kap a szimbolizmus. 
(C)  Goriot apó a panzió földszintjén lakik. 
(D)  Ibsen, a híres dán író az analitikus dráma egyik első képviselője. 
(E)  Whitman, amerikai költő jellemzően szabadverseket írt. 

6. Melyik állítás igaz az alábbi részletre, illetve az idézett műre vonatkozóan? 
   „Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt, 
  Immár födi vállát bíborszinü kaftán, 
  Szél zendül az erdőn, – ott leskel a hold: 
  Idekinn hideg éj sziszeg aztán!” 

(A)  A mű Nagykőrösön keletkezett. (B)  A története 15. századi. 
(C)  A kaftán jelentése: kendő, sál. (D)  E sorok egy Ali nevű követ szavai.
(E)  A követ meggyőzi az „úrfiakat”, akik vele tartanak a győzelmi ünnepségre.

7. Jelöljétek meg a tulajdonnévi eredetű szavakat! 
(A)  szendvics (B)  mecénás (C)  július 
(D)  pepita (E)  makadámút 

8. Ismert magyar versek címeit közöljük. Azt jelöljétek meg, amelyikben képző, 
jel és rag egyaránt megjelenik! 
(A)  Tetemre hívás (B)  A vaáli erdőben (C)  Új vizeken járok 
(D)  A lírikus epilógja (E)  Mostan színes tintákról álmodom 

9. Mely költőknek szerepel verse az előző feladatban? 
(A)  Vajda János (B)  Tóth Árpád (C)  Arany János 
(D)  Juhász Gyula (E)  Kosztolányi Dezső 

10. Azt a szó-, szószerkezetpárt jelöljétek be, amelynek mindkét tagja beleillik a 
kipontozott helyek közül valamelyikbe! 

  „Verecke híres útján jöttem én, Fülembe forró ólmot öntsetek, 
  Fülembe még  ...............  dal rivall, Legyek az új,  .............  Vazul, 
  Szabad-e  ................  betörnöm Ne halljam  ..............  új dalait, 
  Új  .................  új dalaival? Tiporjatok reám durván, gazul.” 

(A)  ősi / az élet (B)  a világ / Dévénynél (C)  a lázadó / ősmagyar
(D)  az élet / világnak (E)  az énekes / időknek 

11. Mely állítások igazak az előző feladatban idézett versre, illetve költőjére? 
(A)  A költő 1877-ben született Érmindszenten református családba. 
(B)  Tanulmányait (többek között) Zilahon és Debrecenben végezte. 
(C)  Köteteit az Új versek címűtől kezdve versciklusokra osztotta. 
(D)  Az idézett vers címe: Góg és Magóg. 
(E)  Az említett Vazult az Árpád fejedelem elleni lázadás miatt megvakították. 

12. Milyen mondatrészekre van példa az alábbi mondatban? 
 Száznál is többen indultak pincéik legjobb boraival a szőlősgazdák az idei év 

borásza címért a Kárpát-medence minden pontjáról. 
(A)  időhatározó (B)  célhatározó  (C)  számállapot-határozó 
(D)  hasonlító határozó (E)  birtokos jelző 

13. Mely országok szerepelnek az idézett versben?  
 (Az országok mai nevét adtuk meg.) 
  „Ó mennyi város, mennyi nép, / Ó mennyi messze szép vidék! / 
  Rabsorsom milyen mostoha, / Hogy mind nem láthatom soha!” 

(A)  Anglia (B)  Olaszország (C)  Csehország 
(D)  Dánia (E)  Németország 
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